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Twee weken geleden heb ik een stukje gelezen over hoe iemand in 3SA negen slagen maakte. 

Nou gebeurt dat wel vaker maar dit keer was het toch wel bijzonder. En waarom? Omdat ik in 

2SA al 3 down ging. Nou is dat laatste weer niet echt bijzonder, want men kan mij een hoop 

dingen verwijten, maar niet dat ik over bovengemiddelde bridgekwaliteiten beschik.  
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Schrijver van het stukje schrijft hoe hij na een ♦9 start 3 ruitenslagen maakte, drie 

schoppenslagen een klaafje + 2 hartenslagen omdat hij via een ingooi of zoiets de harten goed 

deed. Aan de bar na afloop zat iemand die zeer tevreden vertelde hoe hij op eenzelfde manier 

ook 3SA geboden en gemaakt had. 

 

Ik snap niet hoe je aan de bar dit soort dingen tevreden durft te melden. Want, zoals schrijver 

betoogt, het slagingspercentage van dit contract is naar boven afgerond 5%. Ik zou aan tafel 

mijn excuses aan de tegenstander hebben aangeboden en na afloop via de achteruitgang het 

pand stilletjes hebben verlaten en me ingeschreven hebben voor een cursus toepen voor 

beginners. 

 

Ik zat zuid. Na een 1♣ opening van partner (2+) bood ik 2SA. 2♣ vind ik vreemd, omdat dat 

volgens mij toch wel iets meer dan een 4-kaart ♣ belooft. En 2SA belooft ook een 4/5-kaart. 

En passant vertel je ook nog even dat je een vlakke verdeling hebt en dus 11 punten. Hoe 

simpel kan het leven niet zijn af en toe. Het enige bezwaar tegen mijn 2SA-bod is eigenlijk 

dat het daardoor in de verkeerde hand zit om de eenvoudige reden dat ik het moet afkaarten, 

een onderdeel van het spel dat mijn partner Stef Leeuwenburgh aanzienlijk beter beheerst. 

 

Mijn partner had met zijn 12 punten alles wel verteld en paste dus. 

 

Ik kreeg uiteraard niet ♦9 uit, maar ♠9. 

Nu dacht ik dat de 10 en de heer rechts zouden zitten en om dan drie schoppenslagen te 

maken moet je de vrouw leggen. Ik sneed op ♦V, gepakt door oost die ruiten naspeelde. Ik 

vanuit noord een kleine schoppen naar de 8. De gemarkeerde snit bleek toch iets minder 

gemarkeerd dan ik dacht. In vergelijking met de stukjesschrijver en de geniale barbridger lag 

ik dus al twee slagen achter. West speelde schoppen terug, verloor ik het tempo en het zal 

niemand verbazen dat ik de harten ook nog verkeerd raadde. 2SA ging kansloos (?) drie down 

en was er een kruiwagen nodig om de impen naar de vijand te kunnen vervoeren. 


